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 چکیده
 و گارسی  به نسبت کرمان شهرهای    دانشگاه پسر دانشجویان نگرش   ،استمقطعی   -توصیفیکه از نوع     پژوهش ایندر  : هدف
 .ه استقرار گرفتبررسی مورد و خانوادگی ی عاجتما ،شناختی جمعیت متغیرهای با آن ارتباط
 نفـر بـه   460شـده بودنـد،  تصادفی انتخـاب     -ای  خوشهصورت   بهکه  های شهر کرمان      دانشجوی پسر دانشگاه   558 از   :روش
 پژوهشـگر سـاخته     ی  نامـه  پرسـش به کمک یک    هش  های پژو  هداد .ها پاسخ کامل دادند و مورد بررسی قرار گرفتند         نامه پرسش

  . والیس تحلیل گردید-های آمار توصیفی و آزمون آماری کروسکال گیری از روش ه گردآوری شد و با بهر
از . در نوسـان بودنـد     5/1 تـا    7/0 ازهای نگرشی     هر یک از عبارت    نمرات  میانگین و 117تا   29از   ی ت نگرش  نمرا :ها  یافته
 سـیگار   بـرای   سـیگار مجـوزی    به دستیابی سهولت ” عبارت به مربوط )43/3( میانگین نمره    بیشترین ی،نگرشعبارت   29میان  

و ،  )41/3(“ بسیاری از عوارض سیگار در افراد غیرسیگاری هم وجود دارد         ”های    عبارتترتیب    پس از آن به    .بود “کشیدن است 
داری در  این بررسی تفاوت معنی.  قرار داشتند)65/2(“ ردک کردن مضرات آن تالش جای منع سیگار بهتر است در جهت کم به”

چنـین در     هـم  .برای تندرستی نشان داد    سیگاربار بودن      زیان بهباور  و   والدین، برای سیگارتحصیلی، خرید    مقطعمتغیر   ی  زمینه
های پژوهش دیده      آزمودنی دار میان   تفاوت معنی  مادرکشیدن  سیگار  و  تحصیالت مادر  پدر، تحصیالت ،پدر شغل   متغیر ی  زمینه
 ی در زمینـه  .دار نشـان دادنـد   اری معنیمنیز تفاوت آ سیگار کشیدن به دوستان تشویق  کشیدن دوست و سیگار هایمتغیر. نشد

، کشند  سیگارکشیدن خواهر یا برادر، تعداد استادانی که سیگار می         ، سن، شغل مادر، سیگار کشیدن پدر      تحصیل،دانشگاه محل   
 .دار دیده نشد تفاوت معنیدالیل سیگار کشیدن  یگار ونخستین س کردنل دود محو سن کشیدن 

 .دانشجویان و نگرش آنان نسبت به کشیدن سیگار ارتباط وجود داردشناختی  های جمعیت بین برخی ویژگی :نتیجه
 

، سوءمصرف مواد، كرمانشناختي هاي جمعيت نگرش، سيگار، دانشجويان، ويژگي: كليدواژه
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قابـل  بـار    رفتارهـای زیـان    از یکـی    سیگارکشیدن  
در دنیــای امــروز اســت تندرســتی  بــرایگیــری  پـیش 

بـیش از یـک      و سـاالنه     )1994،  2 و وورز  1نیسالوااست(
  جهـانی  سـازمان بـه بـاور     . دنبـال دارد   بهمیلیون مرگ   

از بسـیاری   بـار در      مـرگ  ی  بهداشت مصرف این مـاده    
ـ  و آزاد اسـت     وکشورها قـانونی     توانـد   مـی امـر   ن   ای

 ،بهداشت جهـان  (بار آن را افزایش دهد       پیامدهای زیان 
1365(.  

 برای  راهایی   روشاند    برخی کشورها کوشیده   اخیراً
 رواجاهش مصرف سـیگار     کچنین    سالمت و هم   یارتقا

 سـیگار  ،کشـند   بزرگساالنی که سیگار می   از %90. هندد
 نـد ا کـرده آغـاز   ی  گ سـال  20از سـن    پـیش   کشیدن را   

   .)1997، 6 و االکیجا5بداوی ،4 عبدالعزیز،3لفتوحداعب(

ـ   تنباکوی جوانان معموالً جا که     از آن  کـار   ه سنگین ب
ربـوط بـه   مهـای   ومیر و ابتال بـه بیمـاری    مرگ،  برند می

، 7زو پینــگ( شــود  نهــا بیشــتر دیــده مــی آســیگار در
جوانـان  برخـی    .)1996 ،10ینـو جیوو  و 9، دانا 8لیومینگ

سـیام،  (بخـش اسـت    رامآ ،یگارکـه سـ   کننـد     گمان می 
بـار سـیگار    نخسـتین    برای   کهاگر چه کسانی    ). 1376
ی ادار شـوند، سـیگار    مـی تهـوع کشند دچار حالت     می

در بسـیاری از اوقـات،      هـایی اسـت کـه        چنان جاذبـه  
آن ترغیـب   مصـرف    ی  کار را به ادامه    های تازه  سیگاری

جوانـان نیـز بـرای      گروهی از    .)1374 ،چاپمن(کند   می
 احسـاس   کـاهش ،  زودگـذر  شـادی  یـافتن بـه      دست

ـ   نداشتندلیل  ه  ب  یا و  بینی  خودکوچک نفـس و    ه اعتماد ب
 ،کننـد  مـی   سیگار کشیدن  به شروععدم رشد شخصیت    

شـوند و سـیگار      بعدها در اثر تکرار بـه آن معتـاد مـی          
سـاالن    نفوذ هـم   .گردد آنها می زندگی   ازبخشی  کشیدن  

 زیـرا   ،م اسـت   در گروه نیز مه    بزرگتر کمییا اشخاص   
گروهـی  هـای     عـادت ترین    کشیدن یکی از رایج    سیگار

ناچـار  تعلـق گیـرد      گروه هبکه  برای آن   است و جوان    
 عواملگذشته از    . دهد تن گروهی های  شود به عادت   می

هایی که جـوان      انگیزه ، تبلیغات نقش و  زندگی زای تنش
 وعبـارت از رقابـت      دارنـد     وامـی  سیگار کشیدن    به را
 ، تمایـل بـه خودنمـایی      ،سـاالن  سایر هـم  چشمی با    هم

احترام از اطرافیـان، تقلیـد از بزرگترهـا و          داشت    چشم
 ؛1376 ،سـیام (ان اسـت    دیگـر ساختن تصویری مشابه    

 کننـد  نها فکر می  آ ،بر این موارد  افزون  ). 1368 ،لکرون
شـوند   برنـد و فعـال مـی       لـذت مـی   کشیدن   از سیگار 

 1 .)1996 ،11سوسر(
 ،بهداشـت  جهـانی  سـازمان  آمارهـای  بـه  توجه   با

 در سراسـر جهـان     نفر سیگاری   میلیون 1100  به نزدیک
 آنهـا در    نفـر   میلیـون  800نزدیـک بـه    کهد  نوجود دار 

در کشـورهای   نفر   میلیون 300 ورو به رشد    کشورهای  
 مصـرف   .)1375 ،فـاتحی (کنند   یافته زندگی می   توسعه

 عدد بود کـه     620 در ایران    1985سرانه سیگار در سال     
نـخ   620×000/000/50 برابـر  جمعیـت رقم در کل    این  

 13ورلندب و   12هیل. )1367 ،فر خواجویی (شود  می سیگار
 کشیدن را   سیگار افراد% 14گزارش نمودند که    ) 1991(

کالج یا دانشـگاه     به ورود   ومدرسه  پایان  در فاصله بین    
 دانشـگاه  وارد   کـه  هنگامی %22 یک شغل و     شروعو یا   
بررسـی   افراد مورد     یک چهارم  .اند اند شروع کرده   شده

 فردی درسیگاری شدن آنها دخالـت       هیچ گفته بودندکه 
، ند کـه دوسـتان    ا  هبودبیشتر آنها بر این باور      ه اما   نداشت

 آنهـا همکاران نقش مهمی در سـیگاری شـدن          فامیل یا 
دوستان % 14 نزدیک در مدرسه،     دوستان% 20. اند داشته

 در محـیط    وجود دوست نزدیک  % 7 ،اجتماعنزدیک در   
اند   دانسته خود اعتیادثیر سایر افراد را عامل      أت% 7کار و   

چه بیان شد     با توجه به آن    .)1996 ،زو و همکاران   پینگ(
موادمخـدر غیـر     سایر به اعتیادکه سیگار،     و نظر به این   

 در بررسـی    ،)1375 ،فـاتحی (دارد  همـراه    بـه  را مجاز
 های یهسازان و سرما    آینده که دانشجویان نگرش ،حاضر
 نسبت به سیگار و عوامل      روند  شمار می    به  کشور واقعی

_______________________________________ 
1- Stanislaw  2- Wewers 
3- Abdolftouh  4- Abdolaziz 
5- Badawi  6- Alakija 
7- Pingzhu  8- Liuming 
9- Dana   10- Giovino 
11- Susser  12- Hill   
13- Borland 
 
 



شده اجتماعی و خانوادگی وابسته به آن بررسی         ،فردی
 . است
 چگـونگی آغـاز     ی  آوردن اطالعاتی درباره   دست  به

گیـری از     پـیش  ی  سیگار در جوانـان در زمینـه       مصرف
 .کشیدن سیگار سودمند است

 
 روش
 کهاست  عی   مقط -توصیفیبررسی   یک پژوهش این
 کرمـان  شـهر  های دانشگاه پسر دانشجویان نگرشدرآن  

 ،فـردی هـای     ویژگـی  بـا آن    ارتباط و سیگاربه  نسبت  
ـ  قـرار بررسی   موردخانوادگی واجتماعی     .ه اسـت   گرفت

 پسـر  پـژوهش در ایـن بررسـی دانشـجویان           ی  جامعه
، شـهید بـاهنر،      اسـالمی  آزاد(کرمان   شهرهای   دانشگاه

 یک بررسـی    ی  برپایه نمونهم   حج .بودند) علوم پزشکی 
 نفرتعیین 558 ، دانشجو انجام شد   40 رویکه بر   راهنما  
هـا پاسـخ     نامـه   پرسش به نفر   460از این تعداد    . گردید

ــد   ــل دادن ــخ (کام ــزان پاس ــی می ــرده و %) 82  براب
  . گرفتندقرارمورد بررسی های آنها  نامه پرسش

 حجـم   و بود تصادفی   -ای  خوشه گیری  نمونه روش
 نظـر   درهـر دانشـگاه     مـرد    نسبت دانشجویان    به نمونه

 انتخاب دانشجویان هر دانشگاه بـه صـورت         .گرفته شد 
  .ساده انجام شد تصادفی
 پژوهشگرساخته ی  نامه ها پرسش   داده وریآگرد ابزار

اول مربوط بـه     بخششد؛    تشکیل می   بخش 4بود که از    
فـرد، بخـش دوم ویژگـی       شناختی    جمعیتهای   ویژگی

 و  اجتمـاعی هـای     بخش سوم ویژگـی    ،های خانوادگی 
 ی  پایـه کـه بر    بـود  ینگرشـ  ی  نامه بخش چهارم پرسش  

  تـا کـامالً    موافـق   از کـامالً   لیکرتای    درجه 5مقیاس  
 ابــزار روایــیبــرای بررســی  .تنظــیم گردیــد مخــالف

شد و  کار گرفته     به محتوا   روایی روش   ،ها گردآوری داده 
ـ هی ونفر عض  10نظرخواهی در اختیار    برای   لمـی  ت ع ئ

 را پـژوهش    هـای   هـدف   با ابزار مناسبتگذاشته شد تا    
 بخـش  ،تعیین پایایی ثبات درونی   برای   .ارزیابی نمایند 

 نفر از دانشجویان قـرار      40 اختیار   در نامه پرسش چهارم

ضـریب   کرونبـاخ آلفای   فرمولکمک    بهگرفت و سپس    
  . آمددست هب 83/0 پایایی

آمـار  هـای     کمـک روش    بـه ها    و تحلیل داده   تجزیه
 .شدانجام  والیسکروسکال آماری  آزمون وتوصیفی 

 
 ها يافته

 آزمــودنی پــژوهش کــه پاســخ کامــل بــه 460از 
 ،دانشـگاه شـهید بـاهنر      از %3/63ها دادنـد،      نامه  پرسش

 از دانشــگاه %9/13د اســالمی و آزا دانشــگاه  از8/22%
 .علوم پزشکی بودند

 سـنی  شـناختی گـروه     ویژگی های جمعیـت    نظر   از
و گـروه  %) 8/62( سال دارای بیشترین فراوانـی     25-21 

%) 3/11( سال دارای کمترین فراوانی      25سنی باالتر از    
 معیـار   انحـراف  با( سال   4/22میانگین سنی آنان     .بودند

  بیشترین درصـد   تحصیلی بود از نظر متغیر مقطع       )87/2
مشــغول  در مقطــع کارشناســی) %8/79(هــا  آزمــودنی

دانشـجویان تجربـه    % 8/52 ).2جـدول  (تحصیل بودند 
یـاد    بـه % 37سیگارکشیدن داشـتند کـه از ایـن افـراد           

 اند  آوردند که نخستین سیگار را در چه سنی کشیده          نمی
 کـه نخسـتین سـیگار را در         ندبیان کرد افراد نیز    %25 و

 ی  در زمینه . )1جدول (اند   سالگی دودکرده  15-19سنین  
 %) 5/32(ها    دلیل کشیدن نخستین سیگار بیشتر آزمودنی     

). 1جـدول (را مطـرح کردنـد      “ تقلید از رفتار دیگران   ”
ها براین باور بودنـد کـه سـیگار بـرای             بیشتر آزمودنی 
 ).2جدول(آور است  تندرستی زیان

هـا     شغل پدر آزمودنی   ی  های پژوهش در زمینه     یافته
 نشان دادند که بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه کارمنـد            

 کشـاورز غل شـ  بـه مربـوط  فراوانـی    کمترین و %)36(
 فراوانـی   بیشـترین  مـادر    شغل  در ارتباط با   .بود%) 17(

 فوت کـرده    مادران از   %3. بود) %72(دار مربوط به خانه  
از  یبیشـتر نسـبت    ، نظر متغیر تحصیالت پدر    از .بودند

 کمتـرین و  بودنـد   دارای تحصیالت عالی    ) %29(پدرها  
 درمــورد .بــود%) 9(ســوادها  مربــوط بــه بــی فراوانــی

 الت ـتحصی) %31 (یـفراوانرین ـمادر بیشتالت ـتحصی



هـای     توزیع فراوانی مطلق و نسـبی آزمـودنی        -1جدول
پژوهش برحسب سن، سـن کشـیدن نخسـتین سـیگار،        

، محل   است دریافت شده او  نخستین سیگار از    فردی که   
 دودکردن و دالیل کشیدن نخستین سیگار

 (%)فراوانی   متغیرها
   سن

 20-18 
25-21 
>25 

119) 9/25( 
289)8/62( 
52) 3/11( 

 سن کشیدن نخستین سیگار
 >10 

14-10 
20-15 
<20 
 آورم خاطر نمی به

17) 0/7( 
55) 6/22( 
60) 8/24( 
21) 6/8( 
90) 0/37( 

  استدریافت شدهاو نخستین سیگار از فردی که 
 خودم 

 دیگران

112) 1/46( 
131) 9/53( 

 محل دودکردن نخستین سیگار
 خانه 

 رسه یا دانشگاهدر راه مد
 جاهای دیگر

76) 3/31( 
51) 0/21( 
116) 7/47( 

 دالیل کشیدن نخستین سیگار
 )0/16 (39 به امید آرامش یافتن 
 )5/32 (79 به تقلید از دیگران 
 )8/0 (2 العمل در مقابل والدین عکس 
 )0/28 (68 ببینم آیا آن را دوست دارم 
 )3/10 (25 تشویق دیگران 
تم که با سیگار بزرگتر     عقیده داش  

 شوم یا زیباتر نشان داده می
8) 4/3( 

 )1/9 (22 سایر موارد 

 
تحصـیالت  %) 12(کمتـرین فراوانـی      وم  ـددیپلـدر ح 

پـدرها سـیگار     %68نتـایج نشـان داد کـه        . ابتدایی بود 
 %23کشیدند   می سیگار که یدرصد 32از   .کشیدند نمی

 .کشیدند  می رسیگا مرتبه یکهر چند روز    % 13 و روزانه
تنها  ونکشیده بودند    سیگارگاه    هیچ) %96(مادرها  بیشتر  

. کشــیدند مــی ســیگاربــار  یــک روز هرچنــد آنهــا 4%
 یـا  که خـواهر    بودند کرده بیان) %87(ها   آزمودنیبیشتر

در دانشـجویان   % 13تنهـا   کشند و    نمی برادرشان سیگار 
  ندانشـجویا بیشتر  . بودنداین زمینه اظهار ناآگاهی کرده      

ــدین خــود ســیگار هرگــز ــرای وال ــده  ب ــدنخری  بودن
 ).2جدول(

کـه   بیشتر دانشجویان مورد بررسی بیان کرده بودند      
های   آزمودنیبیشتر  . کشد سیگار نمی  آنها نزدیکدوست  

نفر  4کم    براین باور بودند که دست    ) % 3/81( پژوهش  
آنـان گـزارش     %4/2کشـند و     شان سیگار می   ادان است از

 سـیگار شـان     استادان نفر از   یک حداکثر کرده بودند که  
اظهـار کـرده    بررسی  مورد  دانشجویان  بیشتر  . کشند می

را به سیگار کشیدن تشـویق      آنان   ، آنها دوستانبودندکه  
 ).2جدول  (ندا نکرده

ــیگار،    ــیدن س ــه کش ــبت ب ــرش نس ــی نگ در بررس
 نگـرش را    ی  نمـره % 40های پژوهش نزدیک بـه        آزمودنی

 117 تا 29از نگرش های  ه کل نمری  دامنه.دست آوردند هب
 میانگین  بیشترینی،   عبارت نگرش  29 بین   از .در نوسان بود  

 سـیگار  به دستیابی سهولت” عبارت   مربوط به ) 4/3 (نمره
  داشـت  اختصـاص “ اسـت  کشـیدن سیگار برای مجوزی

 متغیر  برحسب دانشجویانش   نگر ی  مقایسه  در ).3جدول(
ر آمـاری در    دا   تفـاوت معنـی    )>001/0p( تحصیلی   مقطع
اعتقاد به   و   )>05/0p( والدین   برای خرید سیگار    های  زمینه
. دیده شـد  ) >001/0p(برای تندرستی   سیگار  باربودن    زیان

 نگـرش  بـود  بـاالتر  تحصیالتسطح هر چه به بیان دیگر    
 بـه   اقدام که   دانشجویانی. بودتر   منفینیز  نسبت به سیگار    

سه با آنها کـه     کردند در مقای   خرید سیگار برای والدین می    
نسبت  تری مثبت نگرشنکرده بودند،    اقدامی زمینه این در

  .)>05/0p( به سیگار داشتند
 هـای  ویژگـی  نگرش دانشجویان برحسب     ی  مقایسه
 پـدر متغیرشغل  را در   دارآماری   معنیتفاوت   ،خانوادگی

)05/0p<(،    تحصیالت پدر )001/0p<(،  تحصیالت مادر  
)02/0p<(،     سیگار کشیدن مادر )025/0p< (وضـعیت   و

 که  کسـانی. نشـان داد) >025/0p (ادرـم سیگار کشیدن



نگرش دانشجویان مورد بررسی برحسب مقطع تحصیلی، خرید سیگار بـرای والـدین، سـیگار         ی     نمره  ی  مقایسه -2جدول
 بار بودن سیگار کشیدن دوست، دوستان مشوق کشیدن سیگار، اعتقاد به زیان

 یانگینم (%)فراوانی   متغیرها
 ی نگرش نمره

داربودن  سطح معنی انحراف معیار
 آزمون کروسکال والیس

 51/10 9/49 )8/7 (36 کاردانی مقطع تحصیلی

 35/13 4/58 )8/79 (376 کارشناسی  

 73/14 2/58 )4/12 (57 کارشناسی ارشد و دکترا 
001/0 

 80/12 8/56 )3/76 (351 هرگز  خرید سیگار برای والدین

 22/15 7/60 )7/23 (109 بعضی اوقات 
001/0 

 60/12 5/55 )1/59 (272 خیر سیگارکشیدن دوست

 75/15 7/63 )1/21 (97 بلی 

 49/11 2/58 )8/19 (91 مطمئن نیستم 
001/0 

 06/13 7/56 )1/81 (373 خیر  سیگاردوستان مشوق کشیدن

 53/14 1/62 )9/18 (87 بلی 
001/0 

 40/14 4/75 )9/3 (18 خیر  سیگارنبار بود اعتقاد به زیان

 97/12 0/57 )1/96 (442 بلی 
001/0 

 

 بـا   مقایسـه دکتـر بـود در      یا  مهندس  ،  پدرشان کارمند 
تـری    منفـی  نگـرش  ، بود آزاد که شغل پدرشان     ییآنها

 یا دانشجویانی که پدر     چنین هم .داشتند سیگار نسبت به 
ا آنها   ب مقایسه تحصیالت عالی بودند در      دارای مادرشان

سواد ویـا دارای تحصـیالت در        که پدر یا مادرشان بی    
 به تری نسبت  منفی نگرش ،بودند سیکلحد راهنمایی یا    

 مـادر  کشـیدن  سیگار رمتغی ارتباط با    در .سیگار داشتند 
تـری    منفی نگرش ،کشید نمیمادرشان سیگار     که ییآنها

مادرشـان هرچنـد    تا کسانی که      داشتند سیگارنسبت به   
 .کشید میسیگار ار ب یکروز 

 ،اجتمـاعی های   نگرش برحسب ویژگی   ی  مقایسه در
 دوسـت  شیدن ک سیگار متغیردر   آماری   دار معنیتفاوت  

)001/0p<( ــه   و ــتان ب ــویق دوس ــیدن تش ــیگارکش  س
)001/0p<(  کـه  هـایی     به بیان دیگر آزمودنی    . دیده شد

 نگرش مثبت تری نسبت بـه       ،کشید دوستشان سیگار می  
. کشید سیگار نمی  که دوستشان  آنهایی   تا ،سیگار داشتند 

 بــه آنهــا را کــه دوستشــان  کســانی چنــین  هــم
 تری نسبت به     نگرش مثبت  کرد سیگارکشیدن تشویق می  

انی که مشوقی برای کشیدن سیگار      س تا ک  سیگار داشتند 
 .نداشتند

 



  نگرشینامه های پرسش های پژوهش در پرسش های آزمودنی میانگین و انحراف معیار نمره -3جدول

 انحراف معیار میانگین سؤاالت نگرش شماره

 223/1 133/2 .شود مصرف سیگار باعث آرامش می 1
 224/1 215/2 .دهد سیگار فشارهای عصبی را کاهش می 2
 531/1 361/2 .آرامش ناشی از سیگار بیشتر از مضرات آن است 3
 820/0 313/1 .زندگی بدون سیگار تمیزتر است 4
 989/0 467/1 .در آینده با فرد سیگاری ازدواج نخواهم کرد 5
 008/1 846/1 .کند  کشیدن سیگار اشتها را کم می 6
 767/0 374/1 .کند کشیدن سیگار نفس را بدبو می 7
 702/0 278/1 .شود اعتیاد به سیگار باعث به هدر رفتن بخشی از درآمد می 8
 105/1 830/1 .آید حساب می ها به  پلیدیها و ترک سیگار نوعی اجتناب از زشتی 9
 918/0 533/1 .تبلیغات بیشتری در مورد مضرات سیگار بایستی صورت گیرد 10
 960/0 687/1 .شود کشیدن سیگار باعث سرطان ریه می 11
 929/0 448/1 .کشند ترسو هستند که سیگار نمی افرادی 12
 295/1 959/1 .ند تقلید کنیها حق دارند از والدین سیگار بچه 13
 200/1 272/2 .آمیز است گویند اغراق مضراتی که در مورد سیگار می 14
 302/1 167/2 .ها است منع سیگار کشیدن مغایر آزادی انسان 15
 359/1 646/2 .کردن مضرات آن تالش کرد جای منع سیگار بهتر است در جهت کم به 16
 039/1 726/1 .سیگار کشیدن یک عادت بد اجتماعی است 17
 946/0 676/1 .کنند افراد سیگاری حقوق جامعه را ضایع می 18
 156/1 089/2 .کس حق ندارد با کشیدن سیگار سالمت خود را در معرض خطر قرار دهد هیچ 19
 039/1 674/1 .سیگاری بودن نوعی اعتیاد است 20
 249/1 904/1 .ارف آن استهای برقراری ارتباط با دیگران سیگار کشیدن یا تع یکی از راه 21
 167/1 350/2 .کنند مردم از وضع قوانین علیه سیگار کشیدن حمایت می 22
 120/1 413/3 .بسیاری از عوارض سیگار در  افراد غیرسیگاری هم وجود دارد 23
 863/0 639/1 .شود با کشیدن سیگار مقداری سم وارد بدن می 24
 445/1 435/3 .ای سیگار کشیدن استسهولت دستیابی به سیگار مجوزی بر 25
 024/1 872/1 .کنم آن را ترک کنند ها توصیه می من معموالً به سیگاری 26
 221/1 270/2 .کنم با افراد سیگاری کمتر معاشرت کنم سعی می 27
 405/1 639/2 .کشید اگر سیگار واقعاً ضرر داشت هیچ پزشکی نباید سیگار می 28
 978/0 526/1 .دی با سیگار کشیدن در اماکن عمومی الزم استبرخورد قاطعانه و ج 29

  



 بحث
ــن ــژوهش ای ــان پ ــیش نش ــه ب ــی از از داد ک  نیم

 کرده بودنـد   تجربه را کشیدنیگار س )%53(دانشجویان  
یـاد    بـه  را   هبتجرنخستین  سن  ) %37 (آنهابسیاری از   که  
 بیـان   را سـالگی  15 -19سنین  آنها  % 25 و   نددآور نمی

 که سـیگار کشـیدن  اند  دادهنشان  ها    بررسی .کرده بودند 
 سـیگاری بزرگساالن   از %90 .شود میآغاز   در نوجوانی 

انـد   کـرده آغـاز     سـالگی  20از  پیش   کشیدن را    سیگار
بر ایـن   ) 1996( سوسر .)1997 ،همکارانعبدالفتوح و   (

 آن را   ،کشـند  سیگار می  اکنون کهکسانی  باور است که    
 بـا  مبـارزه  برایپس  . اند  آغاز کرده  سالگی   16 -20در  

 هرچند  . شود وضعای    تازه قوانینسیگار کشیدن بایستی    
 ، قـانونی اسـت    کشـورها  ی  همـه  درکه فروش سیگار    

ممنوع  نوجوانان  و کودکانرا به   فروش سیگار   توان   می
ــه  اقــدام مهــم دیگــر. کــرد و آموزگــاران آمــوزش ب
سیگارو بار مصرف      پیامدهای زیان  موزان در مورد  آ  دانش
پـور و   تـش آ(اسـت  ی نکشیدن آن     بارهش تبلیغ در  افزای

ین ی پـا  سـنین  بهتر است آموزش از      .)1374 ،محمدزاده
 اگـر تـداوم     ویـژه   هب،  ثیر بهتری دارد  أ چون ت  ،شودآغاز  

 .)1997 ،همکارانعبدالفتوح و (داشته باشد 
 کرده  تجربهکه سیگار کشیدن را     هایی    آزمودنی% 54
ر توسط دیگـران و     سیگا که نخستین     بیان کردند  ،بودند

 %48. توسط خودشان تهیه شـده اسـت      در سایر موارد    
غیر از خانه   ی  یسیگار را در جاها   نخستین  محل کشیدن   

 اقـدام را    ایـن  دلیـل    ودرخانه بیان کرده بودند      %31 و
 آن آیـا  ببینم” %28 و “ تقلید از رفتار دیگران    به” 5/32%
ـ    . کرده بودند  بیان “ دوست دارم  را  زو گ نتایج تحقیق پین
 از پسرها   %28 که داد   نشاندرچین  ) 1996( همکاران   و

 %39 و پسـران  %35کشند و     سیگار می  ها از دختر  %3و  
 “ از رفتار دیگـران    تقلید” را   کشیدندختران دلیل سیگار    

  آیا ببینم”( دختران دلیل دوم     از %22 از پسران و     %29 و
 . کنند  مطرح میرا )“دارمآن رادوست 

جوانان معتاد به    ونوجوانان  شمار  که   ین ا توجه به  با
کشـورها  بسیاری از   در کشور ما بلکه در      ها  تن  نهسیگار  
ه یک مشـکل بـزرگ اجتمـاعی       است و ب   افزایشرو به   

اقـدام در راسـتای      ،)1376 ،سـیام ( شده اسـت  تبدیل  
رسـد و     نظـر مـی     ضروری بـه  گیری از این مشکل      پیش

 رسـیگا شود جوانان به     که موجب می  شناسایی عواملی   
ــد  ــان از  روی آورن ــان و جوان ــردن نوجوان ــاه ک و آگ
در را   سیگاراحتمال اعتیاد به     ،بار سیگار   پیامدهای زیان 

 .)1374 ،پور و محمدزاده تشآ(کاهش خواهد داد    آینده  
 به دادن اهمیتکه  اند    دادهها نشان     بررسی ،بر این افزون  

 دانش آمـوزان وجوانـان      برایورزش و تفریحات سالم     
  سـایر  یا د و اعتیا ازگیری   های پیش  ترین راه  میکی از مه  

در بررسی میزان   ) 1375( سیام   .بار است   های زیان   عادت
بیشـتر  دریافت کـه     ، سیگار ی   درباره دانشجویانآگاهی  

 سـالم و    تفریحـات دو عامل   ) %46(مورد بررسی   افراد  
 اعتیاد  ازگیری   های پیش   راه ترین مهم عنوان آموزش را به  

 .ندا هکرد سیگار مطرح به
 %40نزدیـک بـه  هـا    آزمـودنی ، ارتباط با نگرش در 
 نشـان یافتـه    ایـن    .دسـت آوردنـد    هب  نگرش را  ی  نمره
 نسـبتاً  نگـرش    سـیگار دهد که جوانان ما نسبت بـه         می

ی کشـورها   در شـده  انجـام  یهـا   بررسـی  .دارند مثبتی
 کـه درصـد افـراد سـیگاری         انـد   نشان داده یافته    توسعه

گیـری   کرده کاهش چشم    تحصیل نجوانامیان  در  ویژه    هب
 کشورها تولید توتون و تنباکو در این        که داشته درحالی 

 ی  برپایـه  ).1367 ،فـر  خواجـویی ( یافته اسـت     افزایش
% 42 ،1955هـا در سـال       گزارش مرکز کنتـرل بیمـاری     

 ایـن   1992کشیدند ولی در سال       می سیگارها   ییآمریکا
ر سیگار   مصرف کمت  ی  دهنده  نشان کهرسید  % 25رقم به   
 سیگار مصرف کاهش با   . است آمریکایی جواناندر بین   

کننـد    سیگار سعی مـی    ی   سازنده های کمپانیدر آمریکا   
 بـه کشـورهای در حـال        را  محصوالتشـان  ،تبلیغاتبا  

زیاد سـیگار در    تولید   این امر باعث     . صادر کنند  توسعه
پور  تشآ(آمریکا شده است    مانند  کننده  صادری  کشورها

 سیگار  های کمپانی 1993 در سال    .)1374 ،و محمدزاده 
 دالر خـرج توسـعه و تبلیغـات         میلیونهزار   6بیشتر از   

 صـرف   دالرمیلیـون    756 از این مقـدار      .سیگار کردند 
هـای مختلـف سـیگار روی      نمونـه  برچسب وکاتالوگ  
 و شــد کننــده   و وســایل روشــنهــا کــاله ،هــا پیــراهن



 گذاری ایهفروشی سرم  میلیون دالر روی خرده   هزار   6/2
 خریـداران   این اقدامات افزایش میـزان     ی   نتیجه .گردید
 بـه  نفـر  میلیـون  4 از   سال یککه در طول     طوری ه ب بود
 و  3، کوایتـاوکس  2لـوین  ،1لـتمن آ(میلیون نفر رسید    14

 در جمعیـت  افـزایش  آمـار که    درحالی .)1996،  4جافه
 ،%4/31هـا  سـیگاری  شـمار  ، بـود  %5/4آمریکای التین   

% 4/23  درآفریقاجمعیتچنین افزایش  هم .یافت افزایش
و بـاالخره افـزایش     % 5/41ها   و افزایش تعداد سیگاری   

 %5/28ها   سیگاریشمار   و افزایش    %8/21جمعیت آسیا   
 نشـان   آمـار  چنین هم ).1367 ،فر خواجویی(بوده است   

چـین و   در کشورهای    مردان %70نزدیک به   دهد که    می
پور  تشآ(کشند   ر می سیگا ژاپنی مردان   % 61اندونزی و   

 مبارزه با ایـن     برایرسد    نظر می   به. )1374 ،زادهمحمدو  
نگرش مردم  کوشش در راستای تغییر     مشکل بهترین راه    

در  اخطارهـای هشـداردهنده      .نسبت به سـیگار اسـت     
توانـد    مـی رادیو و تلویزیون    ویژه    بهرسانه های گروهی    

ر خطرات ناشی از سـیگا   را نسبت به    آگاهی مردم   میزان  
کـه  ایـن بررسـی نشـان داد        ). جـا   همان(افزایش دهد   

دستیابی آسان بـه سـیگار یکـی از دالیـل مصـرف آن              
 دسترسـی  از گیـری  پیشرو برای   از این.رود  شمار می   به

ها و مقرراتـی از جملـه        توان محدودیت  آن می به  آسان  
 یا زمـان محـدود      خریدار محدود برای هر نفر      ی  سهمیه

 خرید، محدودیت فروش    فروش، محدودیت سنی برای   
و یا افـزایش بهـای آن را درنظـر           ها فروش توسط خرده 

 .)1375 ، سیام؛1374 ،اپمنچ(گرفت 
ــه  ــع  ی مقایس ــجویان برحســب مقط  نگــرش دانش

نشان داد که بـا افـزایش میـزان تحصـیالت،           تحصیلی  
 از دیگـر    .شـود   مـی  تـر  منفـی  نسبت به سـیگار    نگرش
 میـان  آمـاری دار   ارتباط معنی  ،بررسی حاضر  یها یافته

سـیگار  بـار ندانسـتن       زیان و خرید سیگار برای والدین   
 همکاران  و زو  که پینگ  پژوهشیدر  . استسالمتی  برای  

را گـزارش    نتـایج  همین   ،در چین انجام دادند   ) 1996(
 عامل  ،یگارس بهمنفی نسبت   باور   ،بر این افزون   .نمودند

 که دانـش    ییآنها. استآن دانسته شده    مهمی در ترک    
 بیشـتر   ،نسبت به سـیگار دارنـد      تر مثبت نگرش وکمتر  

ــدالفتوح(کشــند  مــیســیگار   ).1997 ،همکــاران  وعب
 سـیگار بایسـتی از      هـای  زیـان آموزش درباره   رو   ازاین

 1  .شودآغاز از خانه و کودکی 

 آنهـا  انپـدر دانشجویانی کـه    این بررسی نشان داد     
  شـغل  کـه    ییآنهـا  تـر و    نگـرش منفـی   هستند  کارمند  

 بـه سـیگار     نسبتتری   نگرش مثبت ،  استشان آزاد   پدر
اشتغال فکری بیشـتری    رسد پدرانی که     نظر می  هب. دارند

کننـد یـا بـه        می توجهکمتر به فرزندشان    با کار دارند،    
کمتـر  فرزنـدان   برابر  آگاهی از وظایف خود در      نادلیل  

 کـه  نماینـد  آنها را برآورده می   روانی و معنوی    نیازهای  
مـؤثر  به سـیگار    فرزندان  گرایش  د در    می توان  خوداین  
 با فرزنـدان،    والدینروابط نادرست    ،افزون بر آن   .باشد

سـوادی    بـی  ،گیـری افراطـی    سخت ،آمیز رفتار خشونت 
در ایـن زمینـه مـؤثر       ند  نتوا میمادر   وسوادی پدر    وکم

ــند  ــیام(باش ــر  .)1376 ،س ــژوهش حاض ــان داد  پ نش
 در صـیالتی تحبـا   سواد یا    دانشجویانی که پدر آنها بی    

 داراینها کـه پدرشـان   آ مقایسه با    دراست  حد ابتدایی   
تـری نسـبت بـه       مثبـت  نگـرش ،  استتحصیالت عالی   

چنـین دانشـجویانی کـه مادرشـان         هـم . داشتندسیگار  
کشـید در مقایسـه بـا        مـی  سیگارمرتبه   هرچندروز یک 

نگـرش  ،  کشـید  نمـی  سـیگار    مادرشان کهدانشجویانی  
و همکـاران   زو    پینگ .شتند به سیگار دا   نسبتتری   مثبت

را گــزارش در پــژوهش خــود همــین نتیجــه ) 1996(
 .ندنمود

های آموزشی نشان     های انجام شده در محیط      بررسی
 در  آشـنایان  ازنزدیک اغلب بیشـتر     اند که دوستان      داده

 تعامـل دلیـل    ه افراد نقش دارند واین امر ب      شدن سیگاری
زو  پینـگ  .)1991 ،هیل و بورلند  (بیشتر با دوستان است     

 تشـویق    و سـیگاری داشتن دوست   ) 1996(و همکاران   
عامـل  تـرین   عنـوان قـوی   بهسیگارکشیدن را  بهدوست  

و برای مبارزه با    گزارش نمود    سیگار   بهدر اعتیاد   خطر  
 بـه ایسـتادگی در     آمـوزان    دانـش تشـویق    ،این مشکل 

 گفـتن بـه آنهـا      “ نـه ”هـای دوسـتان و        برابر خواسـت  
_______________________________________ 
1- Altman  2- Levin 
3- Coeytavx  4- Jaffe 



را مـؤثر    بـه کشـیدن سـیگار        در هنگام تشـویق آنـان     
 . اند دانسته

گیـری از مصـرف سـیگار بخـش          جا که پیش    از آن 
در را   بهداشتی   ی  اولیه های مراقبتمهمی از راهبردهای    

کـه جوانـان      و نظـر بـه ایـن       دهـد  مـی کشور تشـکیل    
باید کوشش شود    ،باشند میپذیرترین قشر جامعه     آسیب

ــه روش ــاه   ب ــه آگ ــاگون از جمل ــای گون ــودن و  ه نم
هـای مصـرف سـیگار و          زیـان  ی  هشداردادن در زمینـه   

کاسته پیامدهای آن از گرایش جوانان به مصرف سیگار         
 .شود
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